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Millet Meclisi 
açılırken 

Cumhuriyet bayramı bütün 
memleket içinde eşi az görülmU, 
neşe ve heyecanla geçti. Bu harb 
ortasında, çekilen sıkıptılara 
rağmen, halkın rejime karşı g~ 
terdiği bağlılığın mAnası büyük
tür. 

~clis bugiin açıldı 
Reisicumhur diyor ki: 

Daha fazla dikkate değer bul· 
duğumuz nokta, Türkiye Cum
huriyetinin 19 uncu yıldönümü
nü bizimle beraber kutlamak 
hususunda dost memleketlerin 
gösterdikleri tehalüktür. 

Hiç bir zaman yabancı mem
leketler radyolan ve gazeteleri, 
aym günde Türkiye mevzuuna ı 
bu kadar yer ayırmamışlar, Tür
kiyeyi yükseltmek için bu derece 
birleşmemişlerdir. Bir kaç yıl 
önceye kadar Türkiye'yi tanı
mayan, tanımaz göıünen. yahut 
az tanıyan memleketler Cumhu
riyet bayramında söyledikleri ve 
yazdıklarile Türk devrimini, 
Türkiye Cumhuriyetini bizim 
kadar tanıyıp öğrenmiş oldukla
rını gösterd·ler. Ölüm dirim sa
vaşına girişmis milletler, bu çe
tin günlerinde bize bu kadar yeı: 
ve zaman aVlrarak tatlı dil dök
mekle, Türkiyc'ye karşı yalnız 
iyi duygu ve düşüncelerini açığa 
vurmakla kalmadılar. dünya 
harbi ortasında Türkiye'ye ver
dikleri büyük ehemmiyeti gös
termiş oldular. 

Bu sene 11İillet işlerinin yeni bir azim ve 
irade ile idare edilmesini gerektiren 

şartlar içinde toplanmış bulıinuyoruz 
" Patladiğı gündenberi dünya harbine memleketimiz en ziyade bugün 
yaklaşmıştır. Sağlam vaziyetimizi bulandırıp gölgelendiren f"·r manevi 

telaş ve ıstırap havası bugün vatanımızın üzerinde esmektedir,, -Milletin nefsine ve hükumetine güvenini zehirlemek iktidarını kimseye vermemeliyiz. 

Memleketin bütün dünyada 
kazandığı bu saygı karşısında 

Ticaret ve iktisadi faaliyetlerin serbestliğini bahane ederek milleti soymak 
hakkını hiç kimseye, hiç bir zümreye tanımamalıyız 

göğ'sümüz ne kadar kabarsa. az-
dır. 

Bunu. memleketi 19 yıldır 
idare eden rejimin tuttuğu doğ
ru yola, bilhassa kuvvetimize ve 
bunu doğuran milli birliğe borç
luyuz. Memleketlerin dış politi
kada başarılan ve kazandıkları 
itibar ancak iç temelin sağlam
lığına dayanır, yalnız onunla 
yaı1ar. 

«Yeryüzünde bir tarafın hakimiyetine dayanan bir siyaset yapısinin kurulamiyacağı anlaşilmaya başlanmiştır. Öyle görü
nüyor ki 1943 yılı ilaha geniş ve daha insals'iz muharebelerle geçecektir. Taahhütlerimize, ' ittilaklarimıza, dostluklarım:za 

sadık olarak milli emniyet siyasetimizi takibedeceğiz» 

Dünya harbinin en karışık 
devrine raslavan bu Cumhuriyet 
yıldönümü, bize bu bakımdan, 
yalnız sevinç ve gurur vermekle 
kalmıyor, yüksek bir ders hiz
metini görüyor. 

Vazifemiz, içerdekl sağlamlığı 
bozacak, yahut bozulmuş gibi 
gösterecek, milll birliği sarsacak, 
yahut sarsılmış hissini uya:ndı
raca k hareketlerden en büyük 
titizlikle sakınmaktır. 

19 yıllık tem iz bir çalışma 
devrinin Türk milletini içerde 
dışarda bu seviyeye yükseltmiş 
olan güzel mirasını dünyanın en 
tehlikeli zamanında, hiç blr iş
tah ve ihtirasa feda edemeyiz. 

• 
Ankara 1 (Telefonla) - Büyük 

Millet Meclisi bugün saat on dörtte 
Reisicumhur İsmet İnönü.nün nutku 
ile açılmıştır. içtima salonu, localar. 
dinleyici yerleri hıncahınç kalabalık
tı. Y olclama yapıldıktan sonra Cum• 
hurreisi şiddetli alkışlar arasında sa
lona girdi ve kürsüye çıkarak §U açı
lış nutkunu söyledi: 

Büyük Millet Meclisinin muhte-
rem azası; 

Altıncı intihap devresinin dör· 
düncü içtima yılını açıyorum. Muh· 
terem azayı sevgilerle selamlarım. 
Bu sene millet işlerinin Büyük Mec
lis tarafından yeni bir azim ve irade 
ile idare edilmesini gerektiren şart
lar içinde toplanmış bulunuyoruz. 
En bUyük milli felaketleri yenerek 
bu memleketin tarihinde yer tutmu~ 
olan Büyük Millet Meclisinin her ba
kımdan ve her zama; olduğu gibi, 
millete nümune olacak azimli, fe
ragatli çalışması engin faydalar ve 
feyizler verecektir. (Alkışlar). 

Bugüne kadar geçtiğimiz yol
lar, ~ştığımız engeller, yendiği
miz zorluklar karşısında memle
ketin beş on maddelik yiyecek 
da,'ası çok küçük kalır. Bu reji-
min, bu davayı başaranııyaTak Aziz arkadaşlarım; 
doS'tu acındıracağım, düşmanı Dünya harbi bu yıl da kanlı şekil~ 
güldüreceğini sanmak çok yan- {erile memleketleri yakıp yıkmakta 
lış olur, elverir ki memleketin devam etti. Şehirler ve cephe geri
temiz kuvvetleri birlik olup ah- lerinin silahsız halk yığınları her ta· 
lak ve feragat duygusile hareket rafta ateş içinde kaldılar. İnsanlık, 
etsinler. öldürmekten başka bir usul tanımı-

Millet Meclisi, bir kısım vatan- yan bir acınacak istikamete gittikçe 
daşların az veya eksik tedbir, daha ziyade saplanmış bulunuyor. 
vurgunculuk yahut bazılannın Bu halleri insan olarak ve millet ola
hodkamlığı, kazanç hırsı yüzün- rak seyrederken büyük ıztırap <lu
den çok sıkıntı çektiği, haklı 
haksız şikayetlerin arttığı bir za- yuyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar)· 
manda çalışmalarına başlıyor. Bütün küreyi kaplamış olan harbin 

t i l şimdiye kadar olan inkişafı neticesi 
·ntihap dairelerinden yen ge en olarak yeryüzünde bir tarafın haki

mebuslar, halkın derdini daha miyetine dayanan bir siyaset yapısı-
ivi anlamışlar. bu derdin çarele- nın kalamıyacağı veya kurulamı-
ri üzerinde zihin yormuslardır. yacağı a·nlaşılmağa başlanmıştır, 
Hüktlmetin getireceği tedbirleri denilebilir. (Bravo sesleri, alkışlar). 
konuşurken bu görgü ve bilgile-
rinden büyük istifade edilecek- Milletlerin küçük büyük hepsi için 
tir. Milll Sef'in yıllık .nutukla- yeryüz~ndeA istikla~ ve haysiyetle ya
rrndan tutulacak esas yolun isti- şamak. ımkanı saJ:ıı~ olac~tır. (Bra
kametini öğrenecek olan Millet 'Vo, alkışlar). Sızım mılletlerarası 
Meclisi, memleketin ve dünyanın siyasette daima esas prensipimiz ol
bugünkü güç durumunda, yalnız mııı olan bu gayenin en insafsız 
Türk milletinin değil, bütün !le- mücadelelerden sonra olsun kabul 
mtn, gözlerini kendisine çevirmiş edilmesinden büyük sevmç duyaca
olduğunu bilerek yüksek vazife- ğız. (Alkışlar). 

-hilell ve saklı fiklrll olmaktan dik- !andırıp gölgelendiren bir manevi alkışlar). Bütüın eksilderlle beraber 1 iktisadi faaliyelterin serbesliğini ha.
katle sakınarak mUll emniyet siya- telll.ş ve .~tırap havası bugi1n vı:ta-1 en iyi neticeler ancak hükfunet ted- hane ederek milleti soymak hakkını 
setlm!zl takibedeceğiz (Bravo ses- nımızın uzer!nde esmektedir. Böyle biılerinin dikkatli olarak yürütiil- hiç kimıeye, hiçbir zümreye tanıma• 
ıeri) • h~ller. bir milleti hastalıklı Ve .. zayıf mesi ile elde edilebilirler. malıyız. Hmlı politikacLların millet 

Büyük Meclis takdir eder kl glt- gostenrler. Hastalıklı millet bunye- iradesi üstünde dahili ve harici biT 
tikçe şiddetlenen düşmanlık havası ıerl harici tehlikeleri süratle ~erle- Acı ile hatırlanacak si aset ·· ütmelerine asla müsaad• 
içinde her gün biraz daha sinirlen- rine çekerıcr. Bu sebeple bir gün bil- b" k y r l ·) 
mJş taraflar ortasında. tar.ıfsızlık mediğimiz bir istikametten ve bll- ır no ta etmeme ıyız. (Bravo ses en . 
polltlk::ı.sı yürütmek hÜkftmet için çok mecli~lm.lz b~ler altında vata- . . . . Aziz arkadaşlarun, 
yorucu olmaktadır.(Doğrudur sesleri), ·nımızın taarruza .maruz kalması . A~ı ılı: ?atırla~ahyız kı, mılletın 
Biz her devletle olan münasebetleri- ihtimalini Büyük Millet Mecllslnln ıaşe ışle~ını ta~~m etrn~~ oylunda Büyük vazife günlerl, Millet M<>cU· 
mlzin mahiyetini açıkça söyllyebillr clddl olarak göz önünde tutm:ı.sı Cumhurıyet hukumetle.nrun sarfet- sinin büyüklüğiinü tecessüm eillr· 
bir karakterde ve kuvvette olduğu- icabeder. (Bravo sesleri). tikleri gayretlere, iki seneden beri, mek için kıymetli fırsatlardır. Kah• 
muz için politikamızı gelecekte de se- . \ cemiyetimiz tarafından hiç yardım raman ve kıyın"tn ordumuzu hazır 
batla takibetmekten çeklnmlyece- Az.iz arkadaşlar; edilmemiştir. hte bugün ilk hallolu- bulundurmamız bugün her z:ı.maıl• 
ğlz. (Bravo sesleri). Siyasetimizdeki Şuursuz: bir ticaret havaaı, haklı nacak mesele, umumi itimat havası- dan ziyade lazımdır, Vat:ı.n<ta lstlh. 
dürüs~~ü.~ün her ta.rafa ait fa~dala~ı- sebepleri çok aşan bir pahaJılık be- nın iade edilmesidir. Bulanık zama- salt arttıracak tedbirler, asıl genişlik 
nın butun muharlplerce takdır edil- lası bugün vatanımızı ıztırap içinde nı bir daha ele geçmez fırsat sayan yollarıdır. Harb içine girmiş ve mil
diğini sanıyoruz. bulunduruyor. Bu halin uommi eski batakçı çiflik ağası, ve elinden let selametinin kaygısına duşmilş 

gibi her mahrumiyeti göze alacak ye 
Geçen bir senelik çalışma harbden ·doğan, kendi hususi şartlar gelse teneffüs ettiğimiz havaya tica- bütün mmetçe küıret ve nımrua 

rımızla ilgili olan sebeplerini ve ça- ret matahı yapmağa yeltenen gözü birliğimizi ve beraberll~lm..izi gözied-
Arkadaşlar, geçen bir sene zadm· relerini Cumhuriyet hükumeti, sizin doymaz vurguncu tüccar ve bütüıı mizin önünde canlandıracak z:ıman

qakl çalışmalarımızın 1:_1etlcelerl dik:- yüksek nazarlannıza etrafile serip bu sıkıntıları politika ihtirasları için dayız, Büyük Meclisin ve ondan rc
katıe lncelenmeğe de~er. Bir taraf- anlatacaktır. Eminim ki. millet ve büyük fırsat sanan ve hangi yaban- ylzll ziyalar gibi dağılarak her vatan. 
tanli ınllle!nit hayd~.tının ilherlbeimeslnlni rtve memleketin hayrına olan en isabetli cı milletin hesabına çalıştığı belli daşın, Cumhuriyet hükümetinc yar• 
ge şmes unya ar n şa - db. ı · b ı k s· · 1rn b' k l' 'k b'" ··k b' -'·- t l ı· dı Ta Uıte bu-y"'-ları . içlİlde hl aksatmadan te ır erı u aca sınız. ızım gör- o ıyan ır aç po ıtı acı, uyu ~r Uilll e mes azım r. r llA 

devam ettirdik. Jemleketiıı ima- düğümüz en tehlikeli hastalık., iki milletin bütün hayatına küstah hır meseleler hallC'imiş bir milletin· ev• 
ri için her tarafta çeşitli, senedenberi, cemiyetimiz içinde surette kundak k_oyma.ğa 'çalışmak- latlanyız, Kendimize, milletiml?.t' SÜ• 

d I (Ç k dd 1 lk l ) venim.iz, her vaziyette en 1sabc-tl1 
.faydalı işlere ara vermedik, Demir- Cumliuriyet hükumetlerini muvaffak ta ır ar. 0 şı et 1 a ııı ar · . tedbirleri bulacağmuza güvenimı21. 
yolları, büyük su işleri, her türlü ya- etmemek İçin estirilmiş olan zehirli Üç be~ yüz kişiyi geçmiyen bu her zamandan fazla ve kuvvetlidir. 
pıcı iktisadi faaliyetler hakikaten havadır. (Doğrudur sesleri). Bu insanların vatana karşı aşikar olaıı (Bra~o sesleri, alkışlar). 
memnun olac~ğımız bir şekilde ge- zamanda ıhiç bir memlekette ağır zararlarını gidermek yolu elbette Büyük Mlllet Meclisi, büyük milll 
nişlemiştlr. Mılletln ktiltürde, güzel mahzu 1 l b' t db' tıl vardır Devlet- ve millete söv-

tı .. r an o mıyan ır e ır ısı• • . . • . ı tl ı izi k tll d 1·11 sana arda ve teknik o~retimde va- k Mil! l . k 1 mek milletin nefaine ve hukumetıne mez ye er m n en uvve e ı e-
kit kaybetmeden hazırlanması için mı yo ltur.l et ~rıdi~ 8

8
1 ındtı a:a güv;nmı zehirlemek iktidarını r1n1 tarihimize blr daha kaydede• 

büyük programlar kabul ettik Bu maruz oma an çaresız r. u evır- k. ı· . Tı . cektir, • . . ·ımseye v.ermeme ıyız. ıcaretın ve 
programlan zevkle ve sarsılmaz se- ler, harbe ginni::ı veya gırmemııı 
batla taklbedeceğlz. Büyük Mecfüin memleketlerin hiçbirisi için, engin 
tak<lirlne mazhar ola.cağma emin ol- kazançların 'bulunmaz fırsatları de
duğunu bir büytilt işimiz de ztraati- ğildirler. lztırabı azaltmak, millet 
rnize büyük milfya.sta ve yeni bir tahammülünü arttırmak muharebe 
gayretle ehemmiyet vcrllmesldlr. Her dışında kalmak ve muh~eheye giri
türlü devlet muvaffak.ıyetlcrinln te- Iirııe şerefle ve selametle çıkmak için 
mell olan mallyemJz ise ağır vazl!e- k • 'f h' 1 • 
lerlnt memnun olacağımız tarzda ba- te çaro resmı vazı e sa ıp erıne ve 
şarmaya devam etmtştir en başında Cumhuriyet hüklımetine 

Ziraat mahsuller!n1n fietlerLni ma- candan yardım etmektir. (Bravo. 
kul bir surette- arttırmak hareketi hil-
kftmetın isabetli teşebbüslerindendir. 
Dünya pahalılı,ğının yükünü yalnızı 
köylümüzün yüklenmesini istemek 
büyük haksızlıktır. Hem köylünün 
kalkınmasını temln etmek, hem onu 
hadden aşırı tlat hırsına kapılmak
tan korumak ıazımdır. (Bravo ses
leri). 

.Vurgunculuğa 

karşı 
• 

Japon donanması Salom on 
adalan mıntakasmdan çekildi 

Amerikan tebliği bir ağır Japon kruvazörü .. 
nün havaya uçurulduğunu bildiriyor 

Nevyork ı (A..A.> - Amerikan 
Bahriye Nazın, Japon barb gemUerl
nin Salomon adalan bölgesinden çe
kllcliğl.nl, Amerikan kuvvetlerinin ha-

zarfında. cenup batı Pa.slflkte en es 
ıoo bin tonluk Japon gemisi bati· 
rılmış, yahut hasara u~atılmıştl'(. 

Müttefikler bir tek pl.ke uça~ kaybe~ 
mi.şlerdir. 

sini başarmağa çalısacaktır. Bü
tün vatandaşlar muvaffakıyet 
dilemektedir. 

Manevi telaş ve ıstırar 
havası 

Aziz arkadaşfarım, Aziz vatand:ışlanm, Türklyede mll-

Mühim bir kanun 
layihası Meclise 

sevkedilecek 

kimiyeti ellerinde tuttuklarını bil
dirmiştir. Bu :ııaber bedbinliği y-okeL
mşitlr. Mamafih gazeteler fazla tylm
ser bulunulmamasını, muhar:ı.bcnln 
yeniden başlıyabileceğinl söylüyorlar. 

Bir Amerikan uçak 
gemisi battı Muharebe edenler arasında bir ıı.n- let hayatının gidişindeki çalL~:ı ve 

Necmeddin Şadak laşmayı bugün için ümit ettirecek 11erileme manzara.s: 1; r gün vatan-ı • 
hiç bir yerde, hiç bir delil yoktur. daşlann memleket ve ınillet selameti! 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ( · ı 1 Jıı..nkara 1 (T 1 fonla) Yazık .sesleri). Öyle görünüyor ki çln her fedakArhğı kabul etmiş ha - e e 
Kıbrıs'ta manevralar 1943 yılı daha genlş ve daha ınsafs:z lerl. büyük ve kuvvetli bir milletin Meclis açddıktan sonra hüku-

L d l (AA ) K b da- muharebelerle geçecektir. Blz önii- i11aretleridir. Mlllet olıı,rak bnkUd gö- met, pabalılığm kabı1 olduğu 
on ra · · - ı rıs a ·· ·ct '·! d hl ·· ti ·· ·· b ·· b.. k e•1· k d ek . • d 1 mnz' e... .sene a mllli siyasetimi- run şumuz, u gur uz ve uvv • ı a ar önüne geçm ve vur-

sı. •·1 hm~rk{zı ol~n Le~koş.7 den ha 1
: zin içeride ve dışarıda herkesçe bili- haldir. Ancak Büytik Millet Mecfüi- guncularla şiddetle mücadele 

nan a er ere gore, gun en erı nen istikametlerini dürüst ve ciddi nln Phemmiyetıe dikkatini celbet- etmek İçin bazı mühim tedbir
hava ve deniz kuvvetlerinin iştiraki-ı olarak muhafaza edeeeğiz. (Şiddetli mek isterim kl pat!adı~ı giındenbe.ıj l · b' k layih halinde 
le manevralar yapılmaktadır. Ma- nU:ışlar). T 0 ahhütlerimlze, ittifakh dünya harbine, memleketimiz en zi- 1 Men ıı• ır ankuned kt'ası 

1 d . d .. ·ı [ d ti kl d b .. l kil. k 1 ecııse sev ece ır. nevra ar enız er.ı ve pnraşutçu er e rınıız:ı ve os u arım1za sadik ola- ya e ugun yak aşmıştır. Ha n uv- \.. J 
taarruz ihtimaline karşıdır. 1 ruk ve her hangl blr devlete karşı! vetıerimlzi, s:ı.ğlam vazlyetlmlzl bu- , ___________ _ 

Londr:ı 1 (A,A,) - Bu sabah neşre
dilen bir Amerikan tebllğlne göre 
Salomon adaları bölgesinde bir ağır 
Japon kruvazörü hava kuvvetlerinin 
tam Isa.betile berhava olmuştur. 
Buin limanında bir hafif kruvazör 
hasara uğramış, 1 ticaret gemislııe 

tam isabet olmuştur. Bütün tayyat-e
Ier s::ı.Umen dönmüşlerdir. Son 4 gün 

Londra 1 CA.A.) - Salom0n ada• 
lan bölgeslndC' hasara uğrayan Ame· 
rlkan uçak gcmlSi batmıştır. Isml 
verilmlyen bu gemi ile harbln ipttda• 
sındanbert Amerikan uçak gemisi ka.• 
yıln dördü bulmuştur. Japonlar 6 uçak 
gemisi kaybetmişlerdir. 2 gemileri 
hasara uğramıştır. Bir geminin <le 
ehemmiyetli surette sakatlanın~ ol .. 
ması muhtemeldir. 



aözOıt &ELIŞi • 

Asılsız şeyler 

Z evJL ısahlhlyWUr. ~ 1~ aeyretnıek ve kok
Jplak için. Çqft çeşi~ mnk renk çlÇeJtleı:. 

Ara ma okşıyalım diye kediler ve köpekler besleriz. Kıy
ınetıert etnıfmıız a bir süs obiuiktAn llerl gitmeyen bil' takım 

Fenerbahç~L~skiyi 
dün 2 -1 yendi 

Stalingrad1da ve batı oölünde 
deGişiktik of madı 

hayva n . . l\lerhametten yapıyormuşuz gibi. ilk 15 dakika · s · sna edilirse · 
Orta Kafkasyt?Ja mufıarebe Salo

de • 
K 1 nn rl h wnuza gider. Onları mesut hayatıann-

ka m tan kaç yedf.ı:k 
nd olu I dığını 
l kardı"'• 

ta ım da vasat"' hır yu ka 
t 

ı 

racak oturı bu fşl lmşn -Bu kadar iyi danlan tfujnrda 

/tlhıhk melerde: 

Gözlerime mi inanayım, sana mı?,, b -
gene sık t h-

11kell a ~tlerc d ştü. F kat, F -
26 ncı dakikaya kadar asabi bir ner müh ciml rl blrl.ncl devre ki 

A llye dorduncü c mahk varmadı ve ben'm ö düğümü sa,,. d d am edeIJ karşılıklı hi}cum dil " nnııı 1dam et ı me 
mesfnde Mehmet kahveci Ham- narnk kaçtı. Kendlslıiden dA.va- lnrdnn sonra Fen rbahçe, No.ctn1n Ierindcn tol adedini nrttıramadıla.r. 
«!iyi bıçakla yaralamak suçundan cıyırn. sol a.ynltl ~ktl~l sert blr §iltle lldncl Müsabaka b y ece 2-1 san ııı.cıvertll-
muhakeme ediliyor. Dftvacı Ham- Mehmet bu iddiayı tamamUe golll de knr.nndı. lerln gnlcbC'sile nihayet buldu. 

monlard h b Cl 

lstanbul 
Parti reisi 

df vakayı şöyle anlatıyor: inkdr ediyor. 27 ncl dak11tada. ortadan mfinferıt Dünkll ma umumiy tl seıt ve 
- Bir gün kardeşim Dursun, bir htıcumda bulunan Fener me:rke asabi blr hava içinde geçti. Oyunun • • - ,. ,.. 

- Bir yanlı§lık olacak bay mülıaclml Mtızdat kaleye kadar ro- Jlk on b"• da ıstısnn oonırsc Y enı meclıa umumı azası 
Mehmedin babaslle kavga etmiş rels! Bu vakadan benim haberlrn kuldı$ı halde topu e,yaRuıdnn aç- ""'# 

ve bir tokat vurmuş· Ben de bu yok. Haındlnin kardeşinin ba- tl~ tç1n günün en mühtm fırsatını her 1kl taraf da vasat btr oyım çı- ıerefine bir çay 
hareketinden dolayı kardeşim! bam.la kavga ettiğini de duyma- kaçırmış oldu. ka.kn~~--mFendaegrıöst~e~dlk111kerlonte'~~- do lrlun- ziyafeti verdi 
do dilın. Ertesi akşam üz rt • "-"U " "'".LK 

Msı d ta uz 
şiddetlendi 

İngilizler «Hareket plan 
mucibince gelişiyor» 

diyorlar 
Mehmet Galatadakl kahveme dım. Vaka günü ben Ham.dinin Devrenin somma kadar mütevazin Jredllerlnc iki gol ve dola ne bir 
geldi. kahve içti ve bir müddet kahvesine gittim. Zaten eskiden- ~~~6~~=en oyun Fenerin 2-o gnllb yet temin etti. Yeni intlbap neti~shıdc teşekkül Berlin 31 

oturdu. Benimle yine eskisi gibi beri orada otururdum.. Hamdi Glln~ arknmna alarak lldncl dev- Bulgar futbolcular, son ma.çlanru eden mnumt meclis ~a.nm blrblrl.- zlncl İngll ord 
dostça konuştu. Ortalık kararın- eski arkadaşımdır. O gün de her reye başlıyan Fenerlilerin 1lJt hücu- bugün Fenerbahçe stadında Be§lkt.aş ne tanıştırmak ilzerc Partl fdnre takln, l'C l 
ca kahveden çıktı ve biraz sonra zaman olduğu gibi kahve içip bir munu derhal durduran Levskl oyun- F'(?ner muhtclltl ııe yapacaklardır. heyeti :re1Si B. Buat Hayri Örgüplil A1m n h 
•-'-ar do"nüp kapı aralı~ndan kaç sant oturduktan sonra çık- cutıın enerjik ha.mlclerle oyunun sık- o. Kavrak dün vllft.yet Partı merkezinde A.z:ı re- blldlrın r. 

m 

KAl a• v1m g1 ald v Aynı nj ns eıınlan 111\ ve ctm ktc• 
başını uzatarak: <1Hamdil Sana tım, e e ttim. Her h e re:rıne blr çay ziyatetı vermiştir. dlr: 

1 bi 
.x ... eğim Biraz Hamdiyi başka btrt yaralamıştır. ça..,.a.. vali ve ........... , .... _._, do'~"" ..,,, ace e r şey wuyuyec . Bal k-:.1 - JDn k Kü iik N b li .,,..... .,.,._. ~ .. ...,.. c.ı. .. arrtlY.a. yeniden başı mnk 1çln, 

Jı:apının önüne gel» diye bana Kardeşinin babamla ka.vga et- ı oyuann e e ç e a at pencere- B. Ltttı Kırdar, va.ıı muavını B. Ah· general Mont omery cenup ve mcr-
sesJendl. Sahiden bir şey söyll- meslnden hiddetlenmiş olacak karneleri den aşağı yuvarlandı met Kınık, belediye re.ıs mua.vinleıi, kez keslml rlnden takviye getlrm~-
yeceğinl zannederek çıktım. Jd, bana iftira ediyor. SCS'llerf T Jk k B x . tikal Sdimiyede Hare sokağında otu- Partı kam 1daıe h'"'etleıi relslerl \'e ttr. Bu tnkvlye kıtalnn 1çlndc b11-

yalandır. Ben bıçak ta.şuna.nı or a ınının o~aza ın et- • . VJ h~ tcpÇ'U ve tank kıtnlan vardır. 
Kapının önünde koluma girdi y 

1 
gij ıa · mesi tlzerlne balıkçılann Sanyerden ran Sahrlnın bir buçuk yaşındalcı umumt meells Azası hazır bıılunmuş- Lonara 31 (A.A.) - Mısıtdakl ha• 

'Ye bir kaç adım beni yürüttü. a an Y
11

_yor. ekmek 1'arneıl latediklcrfni yazmıı- t~zı ~~hat dük evin ~t kba~ında- lardır, reUt plft.n mucibince devam etmek. 
Bir aralık kolumu bırakıp bir- Bu ink~ üzerine fena halde b 1 0 a a oynar en açı u ooan B. Suat Hayri t)'rgüplil, Azayı se- terlr. Reuterin askert yazan, cu-
denblre cebinden büyük bir bı- sliıirlendlıtl anla.,ılan dlv'acı tık. Balı~çılar araaınd~ aeçllen . lr pencerenin önüne yaldaomış,, sokağa 1Mıladık14n 80D& yeni meclisten §eh- marte i gfuıll neŞ!'Cclllen Kahire teb· 
çak çıkardı. Bunu görünce şaşır- Hamdi başını sallıyarak Mehme- heyet, dı;n İstahbul Vali ve Beledıy~ bakmak i terken muvazenesınl kay- r1n ve Partınl.n bekledltı faallyetıerl llğlnhı memnun et verici old mu 
dım. Ne yapacağını anlamağn de döndü: J"el!l doktor B. L<ıtfi Kudarı ıve mil- be~erck. 8 .. metre yükseklikten ·~- teb rilz cttırml§, paznrtesı g_ilnti top- gôylem kt r. Y i len r elde 
vakit kalmadan Mehmet hızla - Yahut Gözlerime m1 inana- tcakiben Belediye ekmek bürosu kaga duşmu~tür. Başından ve vu- ı mecllsln seçeceği rlyaset ~~~m!~ d d d • 1~ t ~ ne-
0 e me atıldı ve: ı Senin karde- yım sana mı? Yaralanan benim, •cfini z.lyaret ederek p zartesi gü- cudunun bir çok yerlerinden ~ğır 

b i b b tok t vurmm: v surette yaralanan çocuk Ccrrahpa a d ı, d mı encüm ve diğer 1htı- da bulun c 1 '·t d r. 
ş n n m a ama 8 ""-,!· yaralıyan da ln. Göz görerek nilnden itibaren ekmek karnelerin- h tn 1 d d . 1 1 nl r1 için Pnrtlce n nızct ı t 
B d i dl i tik d l "- as anes n e tc avı a tına a ınmı"', ~ 

en } Ş m n amımı sen ~ bunu nası fnktU ediyorsun? Ba- den istifade ettlrilm lcrini talep et- kaza etr fında tahkikata 'ri~ilmi _ go t rllce nı söylemi tir. 
alacagım 1 diye bağırarak bıçagı rt 1t1ra.t et de hiç değilse gönlüm mlşlerdir. tir. gı g Bund. n sonra vall B. Li\tfl Kır-
evvelA. sağ omu1zumdı aC, sonra sisoll rahatlansrn. Belki seni de affe- Bu balıkçılardnn bir kısmı Bey- d r, şehrln 1!1§8 meselesinden, bu 
omuzuma sap a . an acı e derim. ' d k ah k ı •~ı 
bağirrnağa b~ladım Sokak ten 1 w koz kaymakamlığından kame teda- Dördüncü devlet resim ara n ekme ' m ru a . şeker 4-i c-

ha idi. o sı~ 7tehmet b:ç~- k!ı!.0 ~=ı:ığ\l ~\~~.M:= ~k etm~tir. Milteb~kl d ~illıkçıların, ve heykel sergisi acıldı : den ~b ~='·~~:~~~ınve:~ 
m bir defa o uma sapa hitlerln dtn!enmest 1ç1n muha- anyer azasına Jtha e i mesi Jsten• Ankara 31 (A. A.) - Maarif blr sanı girdiğini anlatmıştır. 
tan sonra kaçtı. Benlrn bağır- kemenln başka güne bırakılma- mektedir. Vekili H san Ali Yücel bugün dör- Snnt 16 30 a kadar devam eden 
marn üzerine bekçiler ve polisler sına karar verdi. yetiştiler. Fazla kan kaybettiğim düncU cDevlet resim ve heykel aer- çay, 0.za arasında. sa.mtinl hasblhıı.1-
lçln bayılmışım. Ayıldığım za. Macaristan yaz saatini Franaa'da grevler glsi> nl çmıştır. ıere bir vesUe olmuştur. 
man kendimi hastanede buldum. b ala Cenevre 3 ı (A.A.) - Merkezi p l 
Mehmet beni öldUrmek kastlle ır yor Franıanın tren llÇileri grev ilan et.. Bu sabahki sis arti kaza kongre eri 
vurdu. Son bıçağı da karnıma Bud~e l - BuaUn resmen ml~ler ve lee yeniden başlamak için Bu hah lirn nı kesif bir sis kap- Jinlk P rtlsi kaza kongrcll!rlne bu-
18plamak 1lzere saldırdı. Fakat bildlrlldJiine cöro, Macaristan 2 Almanyaya gönderilmiyeceklcrine lamı... vapurlar seferlerini güçlükle günden itibaren b!lilanacaktlr. Bu
kolumu uzattığım için kolumdan tqrlnfaanl akfamından Jtil,aren yaz ı dair teminat verilm !ilin! Jstemi"ler.. yap bılmişlerdir. Liman haricinde, ! gün Adalar Jle Şıte kamsmın kongre-
yaralıtndım. O bunun farkına •atini ter.kebnektedir. dir. Bo azda ais yoktu. ıeri topl:ı.nncaktır. 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 111 Yazan: (VA • NQ) 

v ) 

Creusot fabrikalarına 
yapılan akın 

Bir sabun fabrikasında 
yangın 

Hnllç Fenerinde MUrsclpa.şa cnd• 
dc&ndc Mehmet Şakir nuıhdumla.rına 
alt aabun fabrlk nda diln kazan 
patlama neticesinde l guı çıkmış, 

kazan d in alış; p kısuııl::ı.n 

yanını tır. Derhal yet 1tfa1y ~ n-
gm çabuk ilrm ilr 



AKŞAMUAN AKŞAMA 

Kılıbıklar cemiyetinin 
Cl ipJomalar.ı 

1 Tra a e e 
nalzamesi • 

1 

eri rteçit
inin t mırıne 
kara veril~· 

sısınn ~ c 
f111d n nu 
adamın r mc 
loma aınulur. 

Biiy1c bir şahndetn:ıme)'e müs
talıak göriden ummnfyetlc Ja
znr... Aksini ir.pat için, nlled('kf 

• 
ı ti yacı 

Sular ve elektrik 
.idarelerinin yeni 

bir teşebbüsü 

kav al n b·ıe göze alır. Elektrik ve sular idı:ı.releri, kömür 
oğnı u, mektep "".akalanndan ihtiyaçlan için iktisat Vektıletine 

me tepteyk n bile nefret eder- ren'dcn rnüracaattc bulunmu§lardır. 
dim. Hele bilyiidill.-tcn sonra iktisat Vekaletine bağlı kömlir tevzi 
bunlara devnm etmek... Fa- şubeai. bu kabil müesseselerin her 
lmt cıKıl bık1ar Cemiyeti> ne :ıy kömür ihtiyıı.çlannı tayin ederek 
dair dü.,çünce1erim hiç de böyle ı Mün ,kclA Vekaletine tabi Deniz 
dei:ril. nimki~ bumm ciddil5llle- nakliyat komisyonuna bildirmckt~, 
sini· hükumet~, Belediyeye mil- nakliyat komlsyonu dn bu müesııo
r:ıc~nt ederek resmiJeşmcslni; selerc muhtaç bulunduklari kömür· 
bina tutmasını; fizn çoğaltması- le.ri nakledecek vapurları tii.yin ~t
nı bile dileyeceğim geliyor nere- mektedir. 
dcy e... Belki de ismini ıızıcık Şeker fobrikalan hali faaliyette 
clcğistircrek: < Knnsınn hünnet bulunduklnn aylar, bu mUeuesel~re 
edenler birlfü-i halini alarak... ayrılan kömür miktarı biraz indirll-

Zirn, böyle bir kurula Jıal:ika- ~iııti .. Şim~i §~kcr fab~kalari işle,!fnI 
te.n ihtiyaç \•ar. Kötü görcnelder ~ıtlrdıkl.erı içın Elekt.rık. ve Şulı:t 
netice. i bir kısnumız eşlınire yal- ıd~rclen~e da~a Inzla mıktarda kı;.. 
ruz maddi eziyetleri. mahnuni- mür vcr!lecektır. • . • 
yctıcri layık gönnekle lrnlmıyo- Elektrık ve Sular ıdnrelen iktisat 
nız· nynı zamanda yine o ndip- Veknleti nezdinde ynpbklan te§eb
ıom'aJar» ın dnğıtıldxğı kahveler- büsat 8nümUz kı~ olduğu için kendi
de, meyhanelerde. lıattil iş yer- lerine ıı.yrılncak kömürü~ ~e bunları 
terinde. mulmddcs mahtcmt:ve- nakledecek vapur ndedının arttınl
timize <lair ne ağıza alınmaz hf- mn nı istınişlerdir. 
ll:!iyclcr anlatmağı reva göniyo- - -

Kumkapı nahiyesinde nız. 

Erkeklerimize <kılıbık yazıl- kontroliar 
malnnnı >, halkımızn böyle CC· Kumknpı nıı.hiyc i hekimi B. Ne· 
miyetıcr hırmalannı tavsiye caeddin ııylık tefti~lerino b8.§lamı~ 
etmem, belki mübalağalı saz.ı: tır. 50 nokınn tartılı ekmek mlisa-

• hr; fakat l•ötü ftdetler nrasmdnn, dere edilmi~. finncılar hakkında za
«Trndınlanmıza hürmet etmemek 'bıt tutulmuştur. Sıhht muaydıe cUz
baba lğitılğini» sürlip atmak sa- danla:rinın tetklldcıe bıı.ılanmıo, '20 
vaşı pek yerinde olacaktır sanı· esnaf hakkında da ceza zaptı keell· 
nm. (VA - Nll) ml§tir. fkl ny içinde fakir 200 haata 
...................................... , muayene edilt:rek !IAçlan bedava. 

Ekmek fırinlari 
Memurlarla hnJkı.., ekmeklerini 

ayrı ayrı mı, yoksa aynı fınnlnrdan 
mı alacağı meseleısi Belediyece tet
lik edılecektir. Ekmek i~i f 5 aon te~
dndcn itibaren Belediyeye lntlknl 
edeceği için o tarihe kadar bu hu· 
usın bir karnr ıve.rilece'ktir. 

Bu ıır bnşından itibaren vı1Ayet
Jerden lstanhulıı ekmek karneleri 
itelemlyect<ği için T oprnk ofisi de 
eehrimize da~ıtılan ekmek karnesi 
adedine nazaran tstanbulun nuhı .. 
ıunu tesbit ederek ona göre un ve-
cceltir. 

ven1miştir. 

f ı I Balk oluğu 

r 
Malların mik arı ve kim

lere ait bulunduğu 
tesbit edilecek 

Q ' llil 
Tutulan toriklerin ya ısı cük oda var. İk sını d nrnC:IJll.. Rlm

~elcr yek. Alt k tt k1 od:ıda. 1h 1 ar 
ihraç cd.Idi ve kötü m bir kadın yatıyor. 
--- - Itlrr.m bu kadın? 

Balık akını dün de devam etıni,- - Hmnz nın h l:ısı ~. Ona 
1 sordum: ıAlla.h gö rm n bon bu 

tir. Tutulan balıklar arasında pn a- yaştan sonra evlıne kapa.tına. alır mı-
mut azdır. Dünkü toriklerden yar 1 yım?:t dedi ve blzl azarladı, Evde 
dahili istihliike nyrılmı!!, yarısı d:ı Hamzanın kansı Ayşeden vo hn!asın- bile me t ol <'a n 

lthnl~t c ya ı yerle iri en depo ıhr '; edilmiştir. Araya bayram gir- dan b~kıı. kim yok. 1 Burada me::udum :ı •. d 
ve mnğnznların nrnştınlacağını yaz· diğinden tuz bulamı;>an balıkçılar, At üstünde sendellycn Ahmet pru.a, rum? Hem b nlm h v t 
mı,tık. Birlikler umumi H.'•ipliği, dün tutulanları t ze olarak ihraç et- KAnıll beyin yüzün-. bakmadan ko-j §ty 1.rtemck h kkım d Ildlr. 

b ı b . d k • 1 • d mişlerdir. nuşuYQrdu· m~en, Y nid dtlnyn k 
un nrı tes ıt e ere ıç erın e ne _ 0 h ldc dön m. Bu ~te bir Benim lkln~l h klnı n m 

rr.iktar ve hangi cins mallnnn bu- Dün, toriklerin kilosu 20 ile 25 ynnl~:.ık olac k d dlm ya. ınıutur ve Ynht t o 1h r. t 
1 d k . 1 . ld • kuruş arasında a tılmıııtır. Halk, İmnm, bekriye: yer vo gök benden 1n un uğunu, ım ere aıt o ugunu .•. . 1 b. ı· k d r ıı.la " !km 
8J. d k . tongın tııncsın ır ıraya a a - _ 'H:ıyd.1 lı.:m, dedi, !cnerl sön- gec ez. •. Ve ölUnc"; 

t ·ın e ece tır. bilmiştir. dOr de gldcllm. Hnm7'3. reis dönünce nzabı çekerim. 
Birlikler umuınt katipliğine ithn- Alakadarların aöylediklerine göre bu saygıs:ızlığm hcsa.l5ını p~a efen- Dlyol'dn. 

l&t eşyMİnın fiatlerini kontrol vazi- bu sene İstanbulda balık ylyenlerin dllerlmtzıien değil, benden sorar. (lhI,:ı ı 'V'.ır) 
fcei c:le vcrilmiotlr, Harice aipariş sn.yısl iher aenckindeıtı. fazladır. ! AUnnnı sürdüler •• sokaktan c::ı.d- ~l:iilii:i::l;;::ır!alil!li:ımEsm~nıBllii._ 
edilen malların menşe fiatlerinln B~lı~çıla.r, bir k.aç ıcne evvel bin de~~WP~'\ ma.hçup ve dl15ftnce
mahal1crindeki Ticaret' ntaşclerine hır rıca ıle bir kılo balık satamadık- llydl Ağzını bıçak açınıynrdu 
t b •t tt• .1 .. · .., t B r y• lan kimselerin hu acne belli başlı Kimıı bey Ahmet ~.,.,..,,.,., • lAtına 

TtlRK FİLlUCİLİÖİNİN 
ZAFERİ 

~ ı e ırı ecegı yazıımııı ı. u a .. .. k d' ş h ' -~ 
• • • alıcı olduklarını gorme te ır. e - bakarak Hnmzanın evinde ~tırma 

getinlen faturalıırda maha11ı Ticn~ rin muhtelif yerlerinde sablmak Uzo- }aptığuıa çok müteesslrdl. üRTüK ret ataıelerinin murakabesine ait re Balıkhaneden alınan bıılıklar, Ktml,l bey dönüşte: 
kayıt istenmektedir. Esasen birlik- taksilerle taşınmaktadır. Dün Balık- - Pa.şa!LI B.."n her şeye inamnm EL HA M R A' da 
!erde hariçteki memlekt-tlerin itha- hane kapı!lnda balık nlmak üzere amma, Hamzanın padi50lın iho.net 
ı ı.t •t f• t ı· t · cut ondan fazln taksi otomobili biTik- edooeğlni hiç bir zam:ın aklımdan ge. 
• eıynııına aı ııı ıs esı mev - . . . çlrmem. o hov rdzı., ate Jı b!.r o.dam- ~Eırı:;ımmıammm11••••tfl 

B. l'kl d'k m ~tı. . tur. ır ı er, eşya ge ı ten aonra 
faturalan tetkik edecek dahilde T c:-rikler Kara denizden girerek 
hangi f!ntc ve hangi eller~ ıatıldığı- B.o~~~a 11kı.şmı!tır. Havalar n;üsnit 

. gıttıgınden Bogaza sıkı~an torıkler• 
nı araşbracaktır. Ticaret Vekaletınc den bir hayli lstifnde edileceği nn-
hu hususta Jcabettikçe ma)Qmat v~- ! ln§ılmnktndır. 
rilecektir. Vcknlct, ithalat ewasıııın Hııriç için alıcılar bu sene de çok-, 
miktarı ıve fiatleri ile yakından ala- tur. Muhtelif alıcılar karşısında ba
kıı.dar olmaktadır. lıkla.nn denize döklilmiyeceği anla~ıl

• 
1 

maktııdır. Ankrrnya da taze balık 
ıevkiyatınn devam edilmektedir. 

RAD voı 

Amcabeye göre ... 

sinema ında 
Şlmc11yc kaa:ır görduğiinuz Tı1rkçe ve Turkte duplaJ filmlerini 

golgcdc bırakacak bir ş:ıhe er 
la 

Türk dı:blııJuıın, Türk mo<Uifs nin tn büyük ıaferi, Türktc ,.-ılil -
Türk rntLc;Jklll - Tilrkte şnrkıh ••• 

Okuyanları lıiualll l§ılay - Suat Gün - ~11 Murat - l.'usuf 
Vehbl - Tnhlyo Muhammet - Enver Vecdinin )arııttıld:ın a~k 

v Ih Uras filmi 
Seansları 11,15 • 1,45 • 4,15 .. 6,4:-i D,15 de. 

... 
güzel ~sl ve büyük s:ına~ kudreti f'c bu a k 
fnclasım yıı.rntıyor. 

tam 
bey ..• 

.. . .. Z ı ç bl hiç bir . . Amına ;ıc üzcrino iş yapı.-ı ... Kundura de , ça.rşıd ı ... Hububat tlcar ti k ı.u, 
iş. ıs bine bu kndnr ~r gctlr·j~m, onu ke Urcmiyonımı.. El- 1..-ıındurac.ıda:n gf' ilmi:yor.. dolul •• 
m t rl • blse alıp r:ıt nn1 rnkrp çokl .• • 

, .... . -



Bilumum ,Resmi Dairelere 
Veya o hükümdeki 

Müessesat ve Teşekküllere 
Resmi dairelerin veya o hil.ldimdekl müessesat ve teşekküllerin 

gazetelerde neşredlleceıc U!nlan, bir llmltet şirket tarafından ka.bul 
ve gazetelere tevdi edilmekte ldl. Bu llmltet ş1r1tet elyevm hall tasn
yecledlr. 

Bıı defa yeniden t~ekkül eden ve biıtü.n Türk matbuatmm 
alakadar old$ 

Türk Basın Birligi ve Ortakları 

IR®$m1i ~DSlnO@ltr 
Şirketin mevzuu iştigali : 
ite mi daire veya o lıül ilindeki dairdertn Ye müe:. e derin tieari 

nıalıiyette olmıyan Uimlannın C' v:ete ve ml'rmuabrda vesalr ilin 
yapılan yerlerde neşri için ı ııbul ve n~ir vasıtalarına evkedlp ne:ılr· 
ler 'nc tavas!>ui ttur. 

Diye yazılı bulundL;ğundnn bmd:ın bbyle resmi daireler Uiııin
nnın doğrudan do~ruya : 

Türk Basın Bkflği ve Ortakları 

Resmi i~anlar şirketi 
ne göndermeleri 10.zımdır. Bu yeni ~lrket butun resmi illnl:trı bir Lıtl
zam da.hlllnde ve ka.nunl mUddetıcrı za.ıfında ve gUnü gününe istenen 
her gazetede ne,,rlnl temin elm~te olduğu gibi hasıl!'ı.tuun % '15 ln l 
de Bnsın Birliği yardım teşk1lll. tına vermektedir. 

Tasfiye halindeki bir şl rı~cte veya diğer türedi matava5~ıtlara 
giınderilen resmi ilanların d:ılrclerlnln rnıaliımat ve nıuvafak:ıtl:ırı ba
rklnde, gazete adlar1 değiştirilmek suret!Je neşrine te!ebbüs edildl(i 
ciğrenilrnekt~dir. 

Binaenaleyh resmi daireler, lLlnhuını diledikleri bütün buy\ık 
ve gündelik ıdya!'li pzetelerdc neı;rederek h""r yerde herkes tarafından 
okunma!lını temin edebilmek lçln doğ'rudan dotraya ve yalna: 

İstnnbul Ankara caddcsl 80 numaralı Kaya hanındaki 

Türk Basın Birliği ve Ortaklan 

Resmi ilanlar şirketi 

Dr. ibrahim Denker 
Balıklı Rast. Dablllye )liitehassısı 
Beyo~lu Ağacamll, Sakızağacı, 

Het akşam TAKSiM KRiSTAL'da 
Radyoyı)dm NE v z AT AKA y 'ın . . -~ 

Uhuti ıesini, lıtanl>ulun eıİ\ büyük "-' 
SAZ HEY'ETI nllıbtind •. dinl.,.mis. • 

Her Pazar NEVZAT AKAYın iıtirakile matine. 
Konsomasyon baıka yerlerde 80 kuruı olmaıİna raimen ıalonır 

muzda yalnız 40 kuruıtur. 

, • 

Tanm Sabş 
birliğinden: 

Ev işlerine mahS\1$ her cins kuma§ için 

Çöplilkceşme sokak No ••• 131i. ••ıll A.CELE SATILIK 
Tel: 42468. ..-·· ·-- H'O RO Z Marka 

SATILIK ÇÖZGC 
MAKİNESİ 

Motörle çalışan ayarlı, Avrupa 
malı az kullanılmıi 170 santım
llk pamuk ve yiln için çözgü 
maklnesı satılıktır. 

KAl\ıYO?\r:T 

Doç Marka çok az kullanıl

mış bir kamyonet sekizi yeni 
üçü eski on bir adet iç ve dış 
lAstlklcrt ile beraber acele satı
lıktır. 

Müracaat: Bayazıtta Mercan
da Oaferlye hanında Nc~·et 

Dev'er. 
M •t 

Anilin paket boyalan 
Umuml Satı~: İstanbul, Çiçek Pazan, 

ALTIPARMAK HAN 3. 4. 
DİKKAT: Sayın müşterllerlmlz piyasadan 

mübayaa ettikleri paket boyalardnn rutubet görın~ olana tl'sadnr 
ederler ise her an yukarıkl ndrese müracaat ederek de~lşttreblllrler. 

SACINJZ J)ÖK(JLUYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA 

:L,~eyenler Çakmakçılar Valde 
han üst knt ikincı kemer 27 
nunııırı:ı.yn mfir:ıcaı:ı.tlnn. 

lu~ı~~a~ :ı~;~;:~~~u~~~:e~:u~; M A J ı· K s A ç E K s ,. R 111 

Fntih askerlik şubesinden verilen ns-
ker!lk tezkerem birlikt e kaybolmuş· 

tur. Yenisini alacağımdan esklstnln ·-· KULLANINIZ. TESiRiNi DERHAL CÖR0RS0N0Z. •-ili j hükmü yoktur. 
304 doğumlu Salih Erdllekl !~1m••••••••••••••••••••••••ll! ~·-------------------.. plik büktürecek fabrikacı ve tüccarların 

Beyoğlunım en ş.k "e en nezi'ı ~ nazarı dikkatine: 

M A S A R • K pllk büktürmeclen evvel, Yeni postahane arlcnsmda, Aşir El. end-

i de, Küçük Ticaret Har.mm 3 cü katında yeni tesis ettiğbn iplik 
katlama atölyemi ziyaretini..: ır.enfııatlnlzl temin eder. 

Salon.ır.J<. Aperatifinizi alınız. Ho§ bir vakit 
geçirmit olursunuz. 

Her Ak$am MASARİK ve arkadaşlari 
D!7.0R: HRiSTO MNlMATIDIS ve ~ienor AVYERİS. Telefon: 

/13.'48. Aperatiften sonra da aut 1"' dan itibaren açılan 

S T U D Y O' da 

Tttrk.iye Cilmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888 - Sermayesi: 100.000,000 Türk Urası Şube " 

ajans adedi: 265 

ne ;öudermt'lidirler. Telefon: !1025 Dana ediniı:. MASARlK ve ~rkadq)an Telefonı 43848 ................................................ ~ ................................................. ..,, 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para tlrlktirt-nlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

K . TASARRUF 
HESAPLARI 

2 fkinciteşrln Ke
şidesine aynlan 

ikramiyeler 
ı adet 1000 liralık 
} D 500 • 
2 " 250 • 

100 • 
50 • 
25 • 

Havagazl şirketinden 

şikayeti olanlar 
Havagazı ŞlrkeUnden, fazla ı>ara aldıklan tçlıı şlkAyetı olanların. 

şhketler hakkında. gir~llen tıakibnt& 1.§tlrA.k edebilmeleri lçln tstanbul 
posta kutusu sıı No. ya. sarUı ndrcslertnı bildirerek ve mUmkün be 
fazla alınan parayı gösterir er.ki vo yent faturaların birer adl suratını 
d~ ckllyerek müracaa t etmelcrl rlca olunur. 

r:~~,:~ ~~~~~~:ı~:~:ıv~ 
1 Talebeye tenzUAt yapılır. Adreso- dlkkat: LAieli .$aii İraiimet sokak 

Ho. 48 . 

Doktor ve dişçi kalfası aranıyor 
Ereğli kömür havzası sağlık teşkilatindan: 

1 - Ereğli K. işletmesine bağlı Sağlık teıkllltında münhal bulunan 225 
Ura aylık ücretli Merkez mıntakası ocak ve müessesat heklmllRt llt 2:?5 
lira aylık ücretıı Klllmll dispanseri 2 ncl heklmllği 1çln 1kl doktor, 

2 - Keııa Merkez hastahanuı dl~l pollkllnlll için '15 er lira aylık üc
retli iki dLtc;i kalfası alınacaktır. 

3 - Aylık ücreUer üzerine ayrıca fevkallde zam verllmektedlr, 
Taliplerin dllekçelerint 14/ll/942 cumartesi günü aqamına kadar Zon· 

guld~ta E. K. işletmesi saglık te~kllAtı b~ heklmlltlne göndermelert llft.n Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplanndn en 

olı:nur. (804.) 

1 
az 50 lirası bulunanlara. senede 4 defa çekilecek kur'a ilt' aşağıdakJ 

p!Ana gOre ikramiye da~tılacaktır. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 4 nde~ 1.000 liralık 4.000 lira l 100 nclet 50 lirabk 5.000 lira 
4 • 500 » 2.000 D 1 120 » 40 » 4.800 » 

' • 250 » 1.000 • 1 160 • 20 • 3.200 • 
40 • 100 • 4.000 • 

İsml Mlkdan 
Bergamot esansa 2500 kilo 
BanJuvan 100 • 
Misk • 
Neroll sun'l • 
Romeron • 
Sedro • 

10 
20 
S5 
10 

> 

• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşaıtı 
düşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasııe vertıecektlr. 
Kuı•alar senede 4 defa 11 eylftl, 11 hlrincikanun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 - Yukarda ısmı ve mlkdarları yazılı esanslar ııırtnamelert mucibince 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 6 fll/ 942 cuma gilnü saat 9,30 da Kabatıışta. Levazım şu
bestndekl merkez nıun komlsyonund& yapılacaktır. 

3 - ~artnameler her gün öğleden sonra. sözü geçen şubede görülebilir. 
4 - Isteklllerln pazarlık 1çln tayin olunan güg ve saatte teklif edecek

ıert fl,yat üzerinden 3 15 güvenme paraslle birlikte mezkür komlsyona. mü· 
racaa.tıan UAn olunur. (682) 

1 Temiz Yemek, Temiz Servia Nere~ 
Galatada Yeni Yolcu salonu ilstilnd~~- . 1 

LiMAN LOKANTASINDADIR 
TABL-DOT (150· KURUŞ 

Saat 12 den 15 e kadar miltlk 
Ayni zamanda alakart yemeklerlmh de ucuzdur. 

.. ---Doktor----• 

• 

Bahaddin LOtfi 
Vernah 

OPERATÖR 0ROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasill yallan hastalıkları 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı-
sınd~, Emir Nevruz sokağı, 

Panatya aprt. No. 2. 
Tel. 42208 

Her bir sipariş kabul edilir. Gecelen açıktır. Tel: 41033 •-• D o K T o R 

... 
1_En_so•nlllimiıılllodııie•ı v·.·h·e·r·çe·~·ı.t·ST·İL-üz·e·r·e ııihazı.-r·,·.·um-a..rl.am·a--· Fethi Erden 
M o B i L y A N 1 z i ç i N LABORATUVARI 

Bey<>a"lu Meşrutiyet cadde.\lnde Amerikan aefareu b.ılmnda:.:Jo. ISlll [Cerrahpaşa hatanest bakterlyo-
S. D t J' ~ M A N D t y E p lotul Kan, idrar, balpm, me-

..... Mıobllya Fa.brtkası.na mtı.raca.at ~nıs. Teltfoııı 4011311 n4dı ıatta tahlilleri ve (idrar 
nııtasUe ıebeUtln ilk (iinlerln· 

Üniversite A. E. P. Komfııonundant' de kati teşhlsl> yapılır. Beyotıu, 
Yapılaca.t ı.,ter 

1 

• - lC:t-§1! bedeUed • Taksime clderken l\Ieşellk sokatı 
v Lira. ~ Ferah apartıman. Tel: 40531. 

Sıva, badana. 14\erl . 100 80 
Havagan testsah ;:.-i 17:1 30 

• , 112 60 L k H k. sıva ve dö~• tamtıt 222 o man e ım 
Sıva ve tavan tamlrt ıoı -
Duvar ve pencere tamht 44 (Dr. HAFIZ CEMAL) 

sıva ve Yl.\flı boya 490 _ Dahiliye mütehassisi 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehit gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortaeında fevkalii· 
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğunıı dinlendirmek ve neka· 
hat devrini geçirmek istiyen· ı 
lere mahsus yegane müesseşe. 

Telefon: 42221 • 

~·-· Prof. Dr. 

KEMAL CENAP 
Lamartin caddesi 5. Doğu 

Pala.~ N~. 14. Taksim. Telefon: 
4 3963 Herızüı, '!Bat 1 5 - 18. 

KÜÇÜK iLAN 
okuyucularımız arasında 

EN SERi, 
EN EMiN 

EN UCUZ 
Qatı ve sıva tamlrled 485 Divanyolu 104 vasıtadır. Alım, s~tım, ki· 
Dam tam1rl. 61 Muayene saatleri Pazar hE1rjç ra işlerinde iıı ve işçi için is· 
Y\i.karıda yl\Wı tamtı !ol-0rl em t-Yn 0,1J,9U perşembe günil rtk,Wr- her gü. ' 2,5 - 5 Tel: 22398 tifade ediniz. 

lüktt paznrllkla. ~rUeeektir. istektllerln ehliye~ tls!Kb.latlle telin~l~rt. .<914> ı•---------uiii .. _________ ,, 


